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ASK NYTT
trivsel, trygghet og prestasjon i vann

5 kjappe
Navn:
Ingvild
Alder: 25
(snart 26)
Stilling:
Sjef for
Svømmeskolen
Sivilstatus: Gift med Karl
Oskar
Hvor lenge har du jobbet i
ASK? Siden mars 2014
Hva er det beste med jobben?
Å kunne jobbe med så mange
fantastiske barn og
ungdommer og få være med
å utvikle mennesker rundt
meg!
Hva gjør du når du ikke
jobber? Jobber i 2 andre
jobber, spiller volleyball i 2.
divisjon og har litt tid til
mannen
Hvor godt svømmer du selv?
Trives godt i vann - men
trenger å finpusse på fly…
Hvilke mål har du for ASK?
Bygge regionens beste
svømmeklubb og regionens
beste arbeidsplass

Melding fra daglig leder
Kjære alle sammen
Jeg har nå to måneders fartstid i klubben. Det har vært lærerike
måneder med stor fart og mange spennende oppgaver. Jeg
har fått møte mange flotte svømmere, hyggelige foreldre og
dyktige medarbeidere.
Et av de første oppdragene har vært å sette meg inn i
økonomien til klubben og skaffe meg en oversikt. Jeg har lært
meg Trygg i Vann og regnskapssystemet 24SevenOffice.
Trygg i Vann har god oversikt over alle svømmerne våre enten
de går på svømmeskolen, deltar på svømmetrening, er aktive
med stup eller synkron, deltar i Vill i Vann eller svømmer på
Mastersgruppen. Fra Trygg i Vann fakturerer vi ut all aktivitet
gjennom svømmeskolen og deltakelse på alle treningspartier.
Fakturaene sendes dere som vedlegg på e-post. Det er viktig at
dere bruker det KID nummeret som følger med hver enkelt
faktura. Det letter veldig internt - ikke alle som betaler har
samme etternavn som svømmeren og med 1500 medlemmer
kan det gi oss store utfordringer. Avsender for faktura fra Trygg
i Vann er Trygg i Vann, underpunkt Asker svømmeklubb.
Fra Regnskapssystemet fakturerer vi ut kjøp av klubbtøy og
badehetter og deltakelse på leirer og stevner. Alle faktura som
nå lages i regnskapsprogrammet 24SevenOffice, skal ha KID.
Dessverre henger det noen eldre faktura i systemet og noen av
disse har ikke KID. At de henger kan bety at dere ikke har
mottatt dem tidligere. Får du en eldre faktura uten KID, vær snill
å sett på svømmerens navn så er det lettere å spore hvem som
har betalt for hvem og hva. Vi jobber nå sammen med
regnskapsbyrået vårt for å kunne sende ut faktura direkte i
banken deres slik dere er vant til med andre regninger. Faktura
fra Asker Svømmeklubb som sendes gjennom
regnskapsprogrammet har 24SevenOffice som avsender.
Skulle det være spørsmål til faktura, nøl ikke med å ta kontakt
med meg på kari@askersvom.no Med vennlig hilsen Kari
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Kontakt oss
Følgende ansatte og frivillige
svarer gjerne på spørsmål:
• Kari Salvesen Mørk -

Daglig leder
kari@askersvom.no

2 november 2018

Vil du bli øvelsesponsor?
ASK søker flere øvelsesponsorer under NM Jr & UM.
Som øvelsesponsor så får du;
Navn på en øvelse i programmet/heatlistene
•
Navn på plakett i hallen under NM Jr & UM
•
Kopi av ASK Nytt med referat fra NM Jr & UM
•
Gratis inngang under NM Jr & UM
•

• Ingvild Youngblom Eknes -

Svømmeskolen & Stup
kurs@askersvom.no
• Hilde Skaslien -

Synkronsvømming
hilde.skaslien@gmail.com
• Leif Basberg -

Styreformann
styret@askersvom.no
• Rolf Arne Narten Nordang -

Hovedtrener
rolf@askersvom.no
• Linck Bergen -

Elitetrener
linck@askersvom.no
• Tomasz Sobek -

Trener
tomasz@askersvom.no

Følg oss
Hjemmeside
www.askersvom.no
Facebook
www.facebook.com/
askersvommeklubb/
Instagram
@askersvommeklubb

ASK Nytt
Send ditt bidrag, dine
kommentarer eller tips til
asknytt@askersvom.no

Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til å få arbeidsgiver,
slektninger eller andre til å sponse en øvelse, eller til å sponse
selv.
En øvelse koster 1 000 kr. Betales med Vipps til #16239 (Asker
svømmeklubb) . Skriv hvilket navn som skal stå som sponsor
og ønsket øvelse dersom det er spesielle ønsker. Har du ikke
Vipps så ta kontakt med Kari på kari@askersvom.no.
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Økonomiske
utfordringer?

Frivillighetskonferansen

Vi vil at alle i klubben skal
kunne delta på våre aktiviteter,
uavhengig av foreldrenes
økonomiske situasjon. Det kan
derfor søkes om helt eller
delvis fritak fra treningsavgifter, etc. Ta kontakt på
admin@askersvom.no så finner
vi sammen en løsning. Alle
henvendelser behandles
anonymt.

- Asker kulturhus, 27.10.18

- tusen takk til alle frivillige!
«Med dugnadsånd har vi gjennom generasjoner skapt det
fundamentet vi står på sammen i dag. Og styrken ligger
nettopp i at vi har skapt det sammen – med våre egne hender,
at vi har gitt av vår tid, delt av vår kunnskap og vårt
engasjement.» (Hans Majestet Kong Harald, nyttårstalen 2017)
Frivillighetskonferansen Asker 2018 ble åpnet av ordfører i
Asker, Lene Conradi i Asker kulturhus lørdag 27. oktober.
«Tusen takk til alle frivillige!».

Våre støttespillere
og sponsorer
Tusen takk til våre støttespillere og sponsorer!
Vi ønsker gjerne flere.
Interessert? Kontakt styreleder
Leif Basberg.

Foto: Ingvild Eknes

Over 20 frivillige organisasjoner hadde møtt opp denne dagen
for at frivilligheten skulle bli anerkjent, inspirert og skape nye
kontakter og samarbeid. I tillegg til en reise i takknemlighet
ble vi ledet gjennom flere interessante foredrag med både
informasjon om frivilligheten i Nye Asker kommune, statistikker
og rørende historier og eksempler på organisasjoner som har
utgjort en forskjell i samfunnet. Mingling, lunsj og stander
skapte god stemning og god takhøyde en vakker høstdag i
Asker kulturhus.
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«Hvert lille samfunn i Norge består av vaffelstekere, kaffekokere, fotballtrenere, besøksvenner, villige
hender og store hjerter som vi ikke hadde klart oss uten.»
(Hans Majestet Kong Harald, nyttårstalen 2017)
Det finnes over 600 frivillige organisasjoner i Nye Asker. Asker kommune ønsker at det skal være enkelt å
være frivillig – frivillighet er pådriver til økt samarbeid, det er en møteplass og utgjør et enormt
samfunnsansvar. For et økt medborgerskap er frivillighet viktig – vi gir, og vi får.
På vegne av Asker svømmeklubb ønsker vi derfor å takke alle for at klubben har mulighet til å drive den
aktiviteten som gjøres i dag. For at Asker svømmeklubb kan være med på å skape aktivitet i nærmiljøet,
et trygt sted for barn og voksne, arbeidsplasser for ungdommer, et møtested, og ikke minst fortsette å
arbeide med det samfunnsansvaret som gjøres i dag.
Tusen takk til alle frivillige!
(sitat Lene Conradi, frivillighetskonferansen 2018)
Mvh,
Administrasjonen

Studietur
Daglig leder og svømmeskoleansvarlig har vært på studietur til Trondheim!
Sammen med 25 ansatte fra andre klubber, og 3 fra forbundskontoret har vi vært gjennom mange
spennende temaer og hatt mulighet for god erfaringsutveksling og kompetanseheving.
Hensikten med samlingen er faglig påfyll,
nettverksbygging og lederutvikling.
Samlingene skal være en arena for
inspirasjon, økt kreativitet og økt
kompetanse for lederrollene i klubben.
På årets samling har følgende temaer vært
hovedfokus:
- Hvordan lede og utvikle team?
- Hvordan skape godt omdømme?
- Ungdom og frafall – hva sier forskningen?
- Idrettsanlegg og teknologi – hvordan er fremtidens svømmeanlegg?
I tillegg til dette har vi diskutert rollen daglig leder og svømmeskoleansvarlig, og vært på institutt for
samfunns- og idrettsvitenskap på NTNU Dragvoll.
Takk for en hyggelig samling og et fint besøk i studentbyen Trondheim!
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10 fakta om Asker svømmeklubb
1. Asker svømmeklubb har vunnet UM sammenlagt 2 ganger; i 2010 og 2013
2. Asker svømmeklubb er den første klubben i Norge som
tilbyr alle grener innen svømming; svømming – stup –
minipolo – synkron – open water
3. Asker svømmeklubbs tidligere verdier var «trivsel, trygghet
og fart i vann», mens det nå er «trivsel, trygghet og prestasjon
i vann»
4. Asker svømmeklubb har 9 faste ansatte og over 60
instruktører- og assistenttrenere på timebasis
5. Asker svømmeklubb er det største idrettslaget i kommunen
som ikke driver med mer enn én type idrett.
6. Askersvømmeren Ingvild Snildal deltok i OL 2008 i Beijing og OL 2012 i
London, i tillegg til at hun har meritter som gull, sølv og bronse fra EM, bronse
i VM, 49 NM-gull, 11 NM-sølv, 6 NM-Bronser og 3 kongepokaler.

Foto: Morten Jørgensen

7. Asker svømmeklubb er en av 280
medlemsklubber underlagt Norges
svømmeforbund, som utgjør totalt 65.000
medlemmer på landsbasis
8. Asker svømmeklubb er ansvarlige for
gjennomføring av skolesvømming i 2. trinn
for Asker kommune, samt at vi tilbyr gratis
svømmekurs for barnehager
9. Asker svømmeklubb arrangerer NM i
svømming kortbane junior/UM 2018 på
Holmen svømmehall den 15-18 november.
Sist vi arrangerte dette var i 2013 på
Risenga svømmehall.

Foto: Budstikka

10. Asker svømmeklubb har en egen
klubbhåndbok. Håndboken er et
arbeidsverktøy og hjelpemiddel for alle.
Du finner den her: http://askersvom.no/
klubbhandbok/
Foto: Morten Jørgensen
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Ny nasjonal mesterskapsstruktur
Norges svømmeforbund har vedtatt en ny struktur for nasjonale mesterskap som vil gjelde fra 1. januar
2019. Bakgrunnen for endringene er bl.a. ønsker om å tilpasse terminlisten til den internasjonale
terminlisten og å tilpasse junioralderen til internasjonalt nivå.
Under er de største endringene - klippet og limt fra Svømmeforbundets hjemmesider. For mer
informasjon, inkludert øvelseseoppsett, les det fullstendige dokumentet her.

Endringer i terminlisten:
• LÅMØ arrangeres i uke 11. LÅMØ legges til etter vinterferien slik at svømmerne har mulighet til å
trene i ferien for å forberede seg til stevnet.
• ÅM arrangeres i pinsehelgen. Dette er senere enn tidligere og vil forlenge sesongen for de yngre
svømmerne. Stevnet arrangeres fra lørdag til mandag.
• UM arrangeres som et eget mesterskap i uke 42. Høstferien kan benyttes til å forberede seg og
stevnet kan benyttes som kvalifiseringsstevne for NM Jr. Kravene til UM settes slik at det blir flere
deltakere enn i dag på dette mesterskapet. UM alder beholdes uendret: 13-16 år. Mesterskapet skal
gå med forsøk på formiddagen og finale på ettermiddagen.
• NM kortbane senior legges sammen med NM kortbane junior i november. Det tas hensyn til den
internasjonale terminlisten ved plasseringen av stevnet, men det vil vanligvis plasseres i uke 46. NM
kortbane senior flyttes fra langbanesesongen til høsten for å legge til rette for kortbanesatsing.

Sesongoversikt

Andre endringer:
• Innføring av B-finaler i NM og UM. Dette for at flere svømmere skal få mulighet til å delta i finaler. Det
arrangeres B-finaler i følgende individuelle øvelser: 50 fri og alle 100 meterøvelsene.
• Endret øvelsesutvalg i UM. Se øvelsesoppsettet i originaldokumentet.
• Utvidelse av ÅM til 30 deltagere pr. klasse. LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM
(Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år. Utvidelse til 30 deltakere gjøres for å gi flere sjanse til å
delta i mesterskapet samt å gi arrangøren et bedre inntektsgrunnlag.
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• Internasjonal tilpassing av junioralder. Junioralderen justeres i henhold til den internasjonale alderen.
Junioralder for jenter blir 13-17 år mens junioralder for gutter blir 13-18 år. Ved å senke øvre
aldersgrense for juniorer vil det gi rom for å skape større differanse mellom junior og senior
kvalifiseringskrav til mesterskap. Dette vil kunne åpne opp for at vi får et større antall ulike
medaljevinnere på mesterskap.
• Endret kvalifiseringskrav for funksjonshemmede til NM og UM.
Kravene til UM, NM Jr og NM presenteres i mars/april.
Styret og administrasjonen i Asker svømmeklubb stiller seg positive til endringene og gleder seg til
sesongstart 2019.

LÅMØ og ÅM
(Landsdels Årsmønstring og Årsklassemesterskapet)
På foreldremøtene for noen av treningsgruppene ble det referert til LÅMØ og ÅM. Dette var nye
konkurranser for flere foreldre så her kommer derfor litt mer konkret informasjon.
Vårt hovedmål er at svømmere først skal oppleve mestring på rekruttstevner, og at de deretter skal ha en
positiv opplevelse av å delta på approberte stevner. Når dette er på plass, så går vi for neste steg som er
å oppnå godkjente tider på de 5 LÅMØ-øvelsene. Her følger litt informasjon om hva LÅMØ er og
hvordan denne mønstringen fungerer.

LÅMØ
Bakgrunnen for LÅMØ: NSF ønsker at unge utøvere har fokus på allsidighet (alle svømmearter) og aerob
utholdenhet. Det tror vi trenerne også er en sunn tilnærming til å utvikle seg som svømmer. En del av
utøverne våre er kommet langt ift å gjennomføre LÅMØ-øvelser, mens andre er i «startgropa». Vi skal
ivareta alle og prøve å tilrettelegge for en god utvikling/progresjon. LÅMØ er aktuelt for svømmere i
alderen 11-16 år.
LÅMØ-øvelser for 11-åringer: 50m butterfly, 100m rygg, 100m bryst, 400m fri og 200m individuell
medley.
LÅMØ-øvelser for 12-16 åringer: 100m butterfly, 200m rygg, 200m bryst, 400m fri og 200m individuell
medley
For 11 (f.2008) og 12 åringer (f. 2007) vil alle som har oppnådd gyldig tid på alle LÅMØ-øvelser i
kvalifikasjonsperioden få delta på LÅMØ i sin tilhørende region.
For 13-16 åringer er det de 24 øverst rankede i vår region som er kvalifisert for LÅMØ. Poengsum for alle
de 5 LÅMØ-øvelsene teller. Kvalifiseringsperioden går frem til 27 februar 2019. Vi tilhører region ØST. I
år går LÅMØ-mesterskapet i Fredrikstad den 15-17. mars.
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ÅM
Svømmere som er i aldersgruppen 13-16 kan i tillegg kvalifisere seg til ÅM (årsklassemesterskapet). For
å kvalifisere seg her, må man være blant de 30 beste i landet i sin årsklasse. Poengsummen til ÅM
beregnes ut fra de 4 beste poengsummene oppnådd på LÅMØ. ÅM går av stabelen på Klepp
(Rogaland) 08-10. juni 2019. Rangering finner du på Medley.

Informasjon om stevner, perser, LÅMØ, rangeringer etc.
www.medley.no er et fint verktøy for å holde styr på alle perser og mellomtider, stevneinformasjon etc.
Her kan man også finne rangeringer og hvordan man ligger an ift LÅMØ.
ASK: Terminliste http://askersvom.no/terminlister/ Denne inneholder informasjon om hvilke stevner vi
skal delta på denne sesongen. Endringer kan forekomme så det lønner seg å sjekke et par ganger i
løpet av sesongen.
Jeg vil også tipse om et par gode PC/ mobilapper som er nyttige for svømmeforeldre:
• http://ltmobil.medley.no/ Denne fungerer både for PC og mobil. Gratis. Du kan følge med på stevner
«live» (dog ikke bildestreaming). Stevneinfo, heatlister, resultater, tidsskjema etc.
• Mobilapp: Livetiming medley reader. Koster penger (kr 125,- pr år), kan lastes ned fra Appstore eller
tilsvarende for Android. Du kan følge med på stevner «live» (ikke bildestreaming).
• Stevneinformasjon: http://livetiming.medley.no/default.aspx?stevnenr=2561
Dersom det er spørsmål knyttet til stevnedeltagelse er det bare å ta kontakt!😊
Med vennlig hilsen, Rolf Nordang
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Nytt fra Svømmeskolen
Svømmeskolen nærmer seg slutten på semesteret

Julen står snart for dør, og det betyr også at Svømmeskolen nærmer seg slutten på semesteret.
Heldigvis er det godt over en måned igjen med aktivitet i vannet, og i løpet av november vil alle
deltakerne i Svømmeskolen få en vurdering og anbefalingsom brukes til videre påmelding.
Påmelding med fortrinnsrett åpner mandag 03.12 klokken 12.00.
Påmelding åpner for alle torsdag 06.12 klokken 12.00.
Alle deltakere vil få mer informasjon via mail i løpet av måneden.
Svømmehilsen fra Dana og Ingvild i Svømmeskolen

Bli med på noe gøy!
Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar
utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spille og trene ved å
forenkle reglene og krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig
mulighet til å ha det moro i vann. Sport, lek og mestringsglede i et godt
samspill.
Minipolotrening skal være morsomt, med fokus på spill, lek og
mestring. Det vil trenes på tekniske ferdigheter og svømming!
Treningen foregår på Holmen svømmehall, varmtvannsbasseng.
Dag: Tirsdager. Tid: 19.10-19.20 (landtrening) - 19.20-20.00 (vanntrening)
Praktisk informasjon: Deltaker må ha fullført
kompetansekravene til selungenmerket for å delta.
For barn mellom 8-12 år. Jenter og gutter kan delta
på samme lag. Enkle regler. 4 ulike progresjonsnivåer.
Har du lyst til å begynne, eller kjenner noen som vil
prøve seg?
Ta kontakt med kurs@askersvom.no

Foto: Ingvild Eknes
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Bøøøøø!
Svømmeskolen har feiret Halloween! De påfølgende dagene før årets mest skumle dag har vi hatt en litt
annerledes dag i vannet.
Med dempet belysning, girlander, gresskar og skumle øvelser har både små og store kost seg i det våte
element. Hovedinstruktørene hadde forvandlet seg til hekser, dinosaurer og skumle personer. Mange av
barna hadde også pyntet seg litt ekstra - og tatt med seg enkelt kostyme i anledningen!
I tillegg ble alle treningene avsluttet med et stort BRØØØØØL….

Bilder: Ingvild Eknes
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Nytt fra svømmegruppene
Masters
Nordisk masters 2018: Seks gull til askerdamene
Askers mastersvømmere sørget for seks gull og en rekke
sølv- og bronsemedaljer under Nordisk mesterskap i
Malmö i oktober.
Med 13 svømmere stilte Asker Masters med en rekordstor
tropp under sesongens første stevne, som var Åpnet
nordisk mesterskap (NoM) i Hyllibadet i Malmö.
Til tross for at nivået generelt var høyt i flere av klassene,
sørget Tina Mjelde (56) og Randi Larsen (72) for to gull
hver. Tina vant sin klasse på 400 fri og 200 meter bryst i
klassen 55-59 år, mens Randi tok sine seire på 100 bryst og
100 medley i klassen 70-74 år.

Damelaget som tok to stafettgull: Ieva, Linn,
Rannveig og Tina.

Også de to siste gullene var det damene som sto for. Ieva
Trizna, Rannveig Burdahl, Linn Krogh Hansen og Tina
Mjelde trakk det lengste strået på både 4 x50 fri og 4x50
medley i klassen med samlet alder over 200 år.
Mest spennende var fristafetten, der det skilte 3/100
mellom Asker og den svenske klubben på sølvplass.
- Jeg skjønner ikke annet enn at jeg må ha vært
utrolig heldig med innslaget, gliste ankerdame
Tina. Hun tok igjen fire sekunder, men likevel så ut
til å ligge armtaket bak svenskene da det sto en
meter igjen. Resultattavlen talte imidlertid sitt
tydelige språk, og viste at Asker var 3/100 foran.

Askerdamene Rannveig, Randi og Mette
forbereder seg på siste økt i Hylliebadet.

Sterk av gutta
Tidene i bassenget bar generelt preg av at det er tidlig i
sesongen, og de fleste svømte litt under sitt årsbeste.
Likevel ble det en rekke sølv- og bronsemedaljer til de
rødkledde damene og mannfolkene fra Asker.
Blant gutta imponerte Lars Erik Hasle (42) med et jevnt løp
og negativ split på 800 fri, mens røykenbøringen Rodrigo
Martin Alves, var kun tideler hundredeler fra gullet på 50
fly. Tiden 26,8 på 50 fly for en 38-åring står det respekt av.
Men så har også Rodrigo EM-deltakelse for Portugal på sin
ungdoms -CV på denne øvelsen.

Tina - mestvinnende med 4 gull!
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Sammensveiset gjeng
Vi har, med unntak av da vi selv arrangerte NoM i 2016, ikke tidligere stilt med en så stor tropp i NoMsammenheng. Malmötroppen på 13 svømmere viser at flere synes det er gøy og givende å reise på
stevne med mastergjengen, selv om ambisjonene i stevnesammenheng varierer sterkt fra person til
person. Vi har noen som trener nesten daglig for å hevde seg internasjonalt, men også flere som trener
mest for trivsel og helse. Fellesnevneren er at vi alle setter stor pris på den gode praten før og etter
treningene.
Det siste halvåret er flere «nye» svømmere blitt medlem i mastergruppa. Noen er tidligere
landslagssvømmere, mens andre har svømt litt i yngre dager og søker kombinasjonen av trening og et
godt sosialt miljø i en sammensveiset gruppe.

Tekst: Linn Krogh Hansen. Private bilder

Flere fra Askergjengen samlet utenfor hallen
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Informasjon til alle grupper

Oppdatert terminliste
Terminlisten for Asker Svømmeklubb er fra uke 45 oppdatert med stevner og aktiviteter frem til juli 2019.
Du finner terminlisten på http://askersvom.no/terminlister/ .
Formatet vil være velkjent for de fleste og et godt tips er å legge inn datoene i familiekalenderen
allerede nå, slik at det ikke dukker opp «overraskelser» senere. Av erfaring vet vi at det kan være
vanskelig å forutse svømmernes utvikling i løpet av en sesong, og plutselig havner man i en situasjon
hvor man eksempelvis klarer NM-langbane-krav, mens familien har bestilt ferietur i samme periode…
Terminlisten er nå forholdsvis komplett, men det er noen stevnedatoer som ikke er lagt ut på medley.no
pr i dag og leirdestinasjoner det jobbes med. Dette blir oppdatert når informasjonen er kjent.

Elite Senior
Lambertseter Open Results
Elite Senior athletes exceeded expectations with spectacular results at the Lambertseter Open.
Performances are highlighted below...
7 ASK Athletes Qualified for Finals Competition
• 2 Individual Event Champions...
200BK Sander Klev (50FR-1St "B")
50BR Tobias Bang Mikkelsen (5Th "A" 200BK; 1st "B" 100BR-100FL)
• Christian Groth Dyrkorn qualified for the "A" Final in 4 events: 4th 200FR; 5th 50FR; 6th 100IM
• 4 Additional athletes competed in the "B" Finals...
Kristine Huan Hytenget: 2nd 200BK
Ella Magnussen: 3rd 200FR
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Kristian Swakhoven: 3rd 100FL
Emma Lu Eikemo: 6th 200BK

12 ASK Athletes Finished in the Top 8...
• Class 2000-02...
Sander Klev: 1st 50BK-200BK; 2nd 100BK; 3rd 100FR-50FL; T6 50FR
Tobias Bang Mikkelsen: 1st 200BR-200IM; 2nd 100IM; 5th 100BR; 7th 200BK-50FL
Kristina Huan Hytenget: 1st 50BK; 8th 200BK50FR 1St
Christian Groth Dyrkorn: 2nd 100FR; 3Rd 200FR; 4Th 50FR; 5th 50BR-200IM; 8th 100BR-50FL
• Class 2003-05
Kristian Swakhoven: 1st 100-200FL; 3rd 50FL
Ella Magnussen: 2nd 200BK; 3rd 100FR; 4Th 200FR; 5th 100BK
Joakim Tronstad: 4th 50FR-100FR; 8th 50BK
Thomas Efskind: 4th 200BR
Julius Stähr Aarnes: 5Th 200BR
Linnea Must 5th: 200BR
Oscar Megård: 6th 50FR-50BK-100FL; 8Th 200BR
Oscar Smeby Iden: 6th 50FL

Special mention goes out to Idunn Jørgensen Mohr for acheiving her 1st ever UM Qualifying Time!!!

The objectives for their competition were very specific...
1) Swim faster than we did at Skjetten Open... Achieved (in comparable events) 100%!
2) Gain competition experience in the preliminary-finals format... 7 out of 11 ELT SR gained that
experience!
3) Swim at or close to personal bests, "in-season", without rest... In my opinion, we succeeded ( stats
below)!

We competed in 77 individual events.
We acheived 33 LTB (life time bests).
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In events that were not LTB'S, 26 were within 1.0 seconds per 100 or LTB.
In total, 80% of our performances were at or within 1.0 per 100 of LTB… considering the workload going
in, that... My friends... is a success!

LTB performances were achieved by the following athletes...
Christian Groth Dyrkorn 50FR; (2) 200FR
Sander Klev 50FR; 200BK
Tobias Bang Mikkelsen 100FR; 200BK; 100-200BR; 50-100FL; 100IM
Kristian Swakhoven 100BK; 100-200FL; 100BR; 200IM
Joakim Tronstad 200BR-200IM
Kristine Huan Hytenget (2) 200BK; 200FL
Emma Lu Eikemo 100FR
Ella Magnussen 100-200FR; 100-200BK; 200BR; 50FL; 200IM
Eira Ytre-Eide 50BK; 100-200FL

By the time you read this the next competition, Nordjøstevnet, will be underway. Objectives for this
competition are identical to the Lambertseter Open...
1) Swim faster than we did at the last competition (Lambertseter Open).
2) Gain additional experience competing with the preliminary-finals format (making finals here will be
more challenging than it was 2 weeks ago).
3) Swim at or even closer to personal bests, "in-season", without rest.
With one additional objectives, develop personal competition management routine, in order to
accelerate recovery and boost performance when racing multiple events, over multiple days. This
management will include...
a) Adequate and timely warm-up routines
b) Effective use of warm-up pool: event specific pace work; post race active recovery
c) Effective and timely fueling and re-fueling
d) Effective use of land, mobility, flexibility training and massage

The next few weeks promise to be very exciting... I cannot wait to see what you guys can do!!!
THINK FAST… Linck
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Elite Ung
Elite Ung på Lambertseter Open 19-21 oktober
Det var stor spenning knyttet til stevnet på Lambertseter helgen 19-21 oktober. Våre utøvere i alderen
2005 og eldre deltok på stevnet, som er kjent for å ha «litt» elitestevnepreg over seg. Vi er på dette
tidspunkt kommet såpass godt i gang med treningen at vi var spent på om arbeidsinnsatsen i bassenget
hadde gitt resultater. Vårt utgangspunkt denne gangen var å teste LÅMØ-øvelser. Vi ønsket å se
forbedringer i teknikk, vendinger og utholdenhet. Våre utøvere kjempet i klassen 2003 – 2005, så for de
fleste var konkurransen naturlig nok hardere enn årsklassebestemte stevner.
Første øvelse var 200 meter rygg: De 5 gutta våre perset «så det hvein etter…». Aksel perset «big time»
med nesten 8 sekunder (2,31,98), Linus slo inn til ny pers med 5 sekunder (2,39,07), Szymon perset med
4 sekunder (2,39,49), Fredrik forbedret fra Skjetten Open i september med ytterligere 7 sekunder
(2,48,89), Stefan svømte inn til (3,02,13) og perset med nesten 27 sekunder!
Blant jentene gikk det også veien. Fin pers av Sofie med 7 sekunder (2,35,75), Liv personlig beste med
rett under 5 sekunder (2,43,84), Elise forbedret seg med 16(!) sekunder (2,48,12), Kesia perset med over
7 sekunder (2,49,70), Ane fulgte opp med en fin pers på over 3 sekunder (2,50,18), Linnea forbedret seg
også med 3+ sekunder (2,50,61), Moo forbedret seg igjen med 5 sekunder (3,10,48) og Tuva forbedret
seg ytterligere 11 sekunder(!) (3,13,42).

Tuva og Moo: 2 «nyopprykkede», glade og treningsivrige jenter på Elite Ung

Det meste gledelige var at vi så en forbedring på det tekniske og vendinger. Vi har fortsatt
forbedringsområder, men sammen med bedre utholdenheten – ser vi at det går rette veien på
ryggøvelsen.
100 butterfly var neste øvelse. Det er en teknisk og fysisk krevende øvelse. Når det først stemmer, så kan
tidsforbedringene bli store. Også her opplevde vi bra fremgang. 9 av 11 utøvere satt personbeste, og
flere opplevde nettopp dette. Et par eksempler var Linus med 8 sek pers og (1,15,89), Elise (1,23,21) og
14 sek pers. Stor honnør til de som svømte øvelsen «for første gang» og perset stort..! Også på 200
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medley opplevde vi at forbedringsprosenten var stor hvor 80% satt personbeste. Vi opplevde også noen
«disk», selv om tidene var sterke. Det er noe vi må jobbe videre med på treningene fremover.
50 bryst var lagt inn som en morsom avveksling til LÅMØ-øvelser. Vi har et sterkt «lag» på jentesiden når
det gjelder brystsvømming og de innfridde nok en gang. Raskest var Ane med en fin pers på (37;55),
tett fulgt av Linnea på (37,51). Elise brøt 40 sekunders grensen for første gang (39,47) sammen med Liv
(39,77). Samtlige jenter perset på øvelsen! På guttesiden var 4 av 5 under pers. Bra jobba! Sofie var
«ensom svale» på 100 fri, men gjorde et kjempeløp på 1,05,87, perset med 2 sekunder!
Sist, men ikke minst, gjorde vi det strålende på 200 bryst. Alle perset tidsmessig, med et lite skår i
gleden, hvor vi fikk en disk. Aller raskest var Linnea, med (2,52, 50), fulgt av Ane (3,01,05) og Sofie
(3,01,70).
Med fasit i hånd så kan vi si at stevneresultatene viste at det går rett vei! Vi perset i 90,2% av øvelsene. Vi
ser forbedringer i det tekniske arbeidet og utholdenheten. Dog er det ting vi fortsatt kan forbedre og
som vil ha fokus på fremover – og godt er det! Vi har knapt begynt sesongen!
😊 mvh Rolf

